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منه  مفروغا   هذه الالزمة قد تعتبر أمرا  . منك القوة والشجاعة نستمد  . بيروت نفتخر بك أيتها الجامعة األميركية في

. تحملها هذه الكلمات الرسالة القوية التي للتفكير فيأتساءل كم عدد الذين توق فوا  لكني غناء نشيد الجامعة، أثناء

جميع األعمار ولكن تحت ضغوط  بطبيعتها رافعة للمعنويات وكانت مصدر فخر لجميع الخريجين في كلمات هي

  .أقوى فإنها تحمل تأثيرا   اليوم،

 

واختلفت مساراتهم المقترحة . وأفرادا   وفالسفة وكت ابا   وثقافات   حي ر حضارات وأديانا  وراء الحقيقة قد  إن السعي

هو رحلة تستمر مدى الحياة وتنضج مع مرور الوقت  أن هذا السعي تالقت حول فكرة واحدة وهي ولكنها كلها تقريبا  

يواجهه هذا  الكبير الذي أدرك التحد ي الل الدين الروميج . يكون فيه الفرد على استعداد إلنضاجها إلى الحد الذي

ر وذكاء "الحقيقة كانت مرآة في يدي هللا. سقطت وتهش مت أشالء. كلٌّ أخذ قطعة ونظر فيها،  المسار؛ وقال بتبص 

واعتقد أن لديه الحقيقة". هذا يعكس الصراع المدم ر الذي يمز ق بلدنا الحبيب اليوم. يقول كل طرف أنه يمتلك 

الحقيقة ولكن الحقيقة الجماعية الصحيحة ال تزال بعيدة المنال بسبب طمس الرؤية. ويقول الرومي "باألمس كنت 

ذكيا ، لذا أردت تغيير العالم. اليوم أنا حكيم، لذلك أغي ر نفسي." قبل قرون، توص ل بوذا إلى االستنتاج ذاته، "الرجل 

الذي يسيطر على نفسه هو أكبر من الرجل الذي يقهر ألف رجل في المعركة."  لذلك، اذ تستعدون للقيام بهذه 

الرحلة التي تدوم العمر كله، اعلنوا استعدادكم للبدء بتغيير نفسكم واسقاط الحواجز المعيقة من أجل تأمين الهدوء 

الداخلي المفرح. نحن، كمعالجين متنك بين لمهمة الحد من المعاناة البشرية، تحمل مهنتنا، حبورا   ال مثيل له في أي 

ر شعور أكثر  مهنة أُخر، في تحقيق، الهدف النهائي لوئام العقل والروح وبطريقة مدهشة. أيمكن ألحدكم تصو 

إفراحا   للنفس من إجراء تشخيص دقيق أو توفير عالج مالئم أو تحقيق اختراق علمي يساهم في استعادة الصحة 

الجيدة أو انقاذ حياة أتو تمكين تقد م علمي؟ وتمضون قدما   في هذا المسار، للعثور على معارف جديدة مع عقل منفتح 

صة، للحصول على إشباع حقيقي لذواتكم ولكثيرين، من دون  وناقد، الستكشاف آفاق جديدة بحماس وبحكمة متمح 

ر.  استعالء بل بقلب محب مكترث وعقل متبص 

 

ما .  النفسية لمواجهة الخطر أو الخوف أو الصعوبات نعرف بأنها القوة العقلية أو واآلن أنتقل إلى الشجاعة التي

وانهيار االقتصاد والسقوط  مرفأ بيروت، في واالنفجار الكارثي ،19-جائحة كوفيد أي شهدناه خالل العام الماضي،

جبهات المعركة المفتوحة  ها فيشهدنا شك ل مخاوف ال مثيل لها باستثناء تلك التي البالد، في المتواصل للنظام النقدي

نيلسون مانديال عب ر عن ذلك . تصر فك إزاءها ببساطة التغل ب على مثل هذه المخاوف في الشجاعة هي. التقليدية

غياب الخوف بل  تعلمت أن الشجاعة لم تكن: "مكافحة الفصل العنصري وصف تجربته الشخصية في ببالغة في

الوفيات المنتشرة بسبب جائحة ". يقهر ذلك الخوف بل هو الذي يشعر بالخوف، الشجاع ليس من ال. االنتصار عليه

 19-تجربتنا المحلية مع كوفيد. دمر العالم منذ قرون أحيت الذكريات القبيحة لوباء الموت األسود الذي 19-كوفيد

وا للجائحة  ن التاريخ شجاعة رجل ونساء مثلكم، أبطال متفانون تصد  كانت مرعبة ولكن هنا مرة أخرى يدو 

والتزموا بقسم أبوقراط ولم يهربوا من مواجهتها. تجربة الخمسة عشر شهرا   الماضية تجعلكم كوكبة فريدة من 

يجين ستحمل هذه التجربة مدى العمر.  الخر 

 

 

 



 

 

 : تسلحوا بالصفات السبع التالية من الجرأة. غدا سوف تعيشون تجربة حياتية جديدة

الكلية  أحد اآلباء المؤسسين للدائرة الطبية في كورنيليوس فان دايك،. حتى لو وقفتم لوحدكم مع الحق، قفوا دائما   -1

 احتجاجا   على قرار مجلس المديرين بإنهاء عمل أُستاذ لتجرؤه على 1882 العام ترك الكلية في السورية االنجيلية،

طرح نظرية داروين الجديدة للتطور في الحرم الجامعي.  إن حجب المعارف الجديدة ومنع حرية التعبير األكاديمية 

لمناقشة مبدأ مبتكر كان أمرا   غير مقبول على اإلطالق لفان دايك، ذلك المبشر اإلنجيلي المرموق جدا   وأستاذ الطب 

 الداخلي وعلم األمراض الذي أمن بقوة بالعلم كمسار مشروع للتقدم.

القيم االجتماعية  ثعالم حي اليوم نحن نعيش في. حافظوا على أخالقياتكم الخاصة وال تستسلموا لضغط الزمالء -2

ه حياتنا ومهنتنا تش وهت بسبب اإلغراءات المادية والفساد.  واألخالقية التي توج 

رعاية . واألسرة واألصدقاء والمرضى وزمالء العمل كل ما تفعلوه ولجميع من حولكم، كونوا لطفاء في -3

 .المرضى تتطلب الصبر والرحمة والعطف

وهذا التقييم . توق فوا دوريا لتقييم أين أخطأتم وأين أصبتم. تتخذوها تحملوا مسؤولية حياتكم والقرارات التي -4

 . الواقع داللة على الشجاعة مع المساءلة هو في الذاتي

أو  أو مهمة مثقلة باألعباء، ير مقنع،غ تحل وا بالشجاعة إلعالن ذلك ضد مشروع عمل. اعرفوا متى ترفضون -5

 . أو حتى صداقة جلد حمل، يرتدي طلب من منافق أو ذئب

لذا فإن  كبيرا ، يشكالن تحديا   إلى االكتشاف العلمي إن ممارسة مهنة الطب والسعي. اعرفوا متى تطلبوا المساعدة -6

 .هو عالمة على الشجاعة وليس على عدم الكفاءة أو عدم المهارة رورة،عند الض طلب المساعدة،

 .العقبات والحواجز ضمانة تخط ي الشجاعة والصمود هي. تمس كوا بأفكاركم وخططكم حتى النهاية -7

 

الفرصة ألؤكد من جديد التزام كلية الطب وجميع  أغتنم هذه بها اليوم، نمر   وعلى الرغم من األيام الكالحة التي

 العام دأبت عليها الكلية منذ إنشائها في الجي د والهادف لخدمة المجتمع بالطريقة ذاتها التي أعضائها بالتعليم الطبي

والصراعات غريبة عن الكوارث الخطيرة  لم تكن هذه المؤسسة وخالل تاريخها الالمع الطويل، .1867

 والحروب، ودائما في كل مرة خرجت من المحنة أقوى لتواصل مهمتها والسعي وراء الحقيقة.  

 

مدى كنتم  فكروا للحظة إلى أي وقت تتذك رون فيه نشيد جامعتنا األم، أي وفي أقول؛ من اآلن فصاعدا ، ختاما  

 توشكون على بدء خدمتها لبقية حياتكم، ومع الناس واألحباء من حولكم ومع المهنة التي سكم،صادقين مع أنف

 .2021 العام  يا متخرجي تهانينا لكم. والهدوء الداخلي لتحقيق السعادة والرضى الذاتي بشجاعة ومع السعي


